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Lietuvos eksportuotojams aktuali informacija
Zagrebo parodų rūmuose 21.10.14-17 šalia žemės ūkio parodos
CroAgro vyks mugė „International Food, Organic Production
and healthy living Fair“. Kol kas daugiau informacijos apie mugės
formatą ir dalyvius nepranešama.

https://www.zv.hr/fai
rs-2863/food-andhealthy-livingfairs/3015

Investicijoms pritraukti į Lietuvą aktuali informacija
Lietuvos verslo plėtrai aktuali informacija
„Bugatti“ tampa „Bugatti Rimac“ – įmonės būstinė bus
Kroatijoje
Bene svarbiausia pastarųjų dienų naujiena šalyje tapo žinia, kad iš
dalies VW gupės/Porsche valdomas kroatų superelektromobilių
gamintojas „Rimac Group“ sujungiamas su VW valdomo prabangių
automobilių „Bugatti“ gamintoju, o „Rimac“ taps didžiausiu naujos
bendrovės „Bugatti Rimac d.o.o.“ akcininku, valdančių 55%
bendrovės akcijų. Įmonės savininkas Mate Rimac išlaikys turimą
37% „Rimac“ grupės akcijų paketą ir vadovaus naujai įmonei,
Porsche turės 24%, Hyundai – 12%, o kiti investuotojai – 27%.
„Rimac Technology“ taps nepriklausoma kompanija, ir toliau
bendradarbiaus su daugeliu pasaulinių automobilių gamintojų
(Jaguar, Aston Martin, Koenigsegg).
„Bugatti“ ir „Rimac“ toliau liks atskirais prekės ženklais,
išlaikydami esamas gamybos vietas ir pardavimo kanalus, tačiau
abiejų prekių ženklų būstinė bus Kroatijoje ir nuo šiol visa plėtra bus
vystoma taip pat Rimac bendrovės pagrindu. Anot M.Rimac, iki
dešimtmečio pabaigos „Bugatti“ pereis prie elektromobilių
gamybos, tačiau iki tol daugiausia dėmesio bus skirta hibridinių
modelių kūrimui.
„Bugatti Rimac“ pasaulinė būstinė įsikurs šiuo metu planuojamame
naujajame „Rimac“ miestelyje šalia Zagrebo. Miestelis taip pat bus
„Rimac Technology“ įmonės būstinė. Čia bus vystoma technologija
ir gaminami komponentai abiejų markių automobiliams. „Bugatti“

https://www.index.hr
/vijesti/clanak/rimacpreuzima-bugattisjediste-uhrvatskoj/2288432.a
spx

PASTABOS

modelių surinkimas bus tęsiamas Molsheime, Prancūzijoje, kuri
neatsiejama nuo „Bugatti“ prekės ženklo. 200 mln. eurų vertės
„Rimac“ miestelis, kurio pastatų plotas sieks 100 000 m2, turėtų būti
atidarytas 2023 m. Vertinama, kad „Rimac“ miestelis suburs apie
2500 darbuotojų.
Š.m. kovo mėn. buvo pranešta, kad VW svarsto perleisti Bugatti
įmonę Porsche, o Porsche kurti bendrą įmonę su Rimac. Žemiau
pateikiama naujos įmonės struktūra.

Lietuvos turizmo sektoriui aktuali informacija
Bendradarbiavimui MTEPI1 srityse aktuali informacija
Lietuvos ekonominiam saugumui aktuali informacija
Bendra ekonominė informacija
KROATIJA
Nacionalinis bankas gerina Kroatijos ekonomikos augimo
prognozes š.m. iki 6%
Nacionalinis bankas, taip pat visos tarptautinės finansų institucijos
pakoregavo į teigiamą pusę 2021-2022 m. Kroatijos ūkio augimo
perspektyvas. Pasaulio bankas prognozuoja, kad šalies ekonomika
šiemet augs 5,5%, o 2022 augimas sieks 6,2%. EBRD prognozuoja,
kad Kroatijos ekonomika 2021 m. augs 6%. TVF prognozės – 2021
m. ekonomikos augimas 5-6%.
Mažėja bedarbystė, trūksta darbuotojų turizmo, statybų
sektoriuose
1

MTEPI - moksliniai tyrimai, eksperimentinė plėtra ir inovacijos

https://www.totalcroatianews.com/business/5
4206-europeanreconstruction-anddevelopment-bankebrd-nearly-doubleseconomic-growthforecast-for-croatiain-2021
https://www.tportal.h
r/biznis/clanak/usvibnju-1-3-posto-

Kroatijos statistikos biuras skelbia, kad š.m. gegužės mėn. nedarbas
šalyje siekė 8,2%, o tai yra 0,7% mažiau nei 2021 m. balandžio mėn.
Skelbiama, kad šiuo metu turizmo sektoriui trūksta daugiau kaip
5000 darbuotojų, taip pat trūksta darbuotojų statybos sektoriuje.
Valstybės skola padidėjo iki 91,3% BVP, per metus skola išaugo
17,6%
Nepaisant vyriausybės pažadų mažinti valstybės skolą, ypač
padidėjusią 2020 m. dėl pandemijos sukeltos krizės, paramos verslui
teikimo ir žemės drebėjimų padarinių šalinimo, skola šiemet toliau
auga. Š.m. kovo mėn. ji sudarė 91,3% BVP, kai 2020 m. kovo mėn.
ji siekė 73,7% BVP.
Pagal BVP rodiklį vienam asmeniui (PPP) Kroatija ES užima
priešpaskutinę vietą
Eurostato duomenimis, 2020 m. Kroatijos BVP vienam asmeniui,
skaičiuojant pagal perkamąją galią, nukrito iki 64% ES vidurkio
(2019 m. sudarė 65%). Žemesnis rodiklis ES yra tik Bulgarijoje
(55%). Kroatijos BVP vienam asmeniui yra 56% žemesnis nei
Vokietijoje.
EBPO ragina gerinti valstybės valdomų įmonių veiklą
EBPO teigimu, Kroatijoje veikia 938 valstybės įmonės, kurios kartu
sukuria net 47,5% šalies BVP. Valstybės įmonėse iš viso dirba
67 000 darbuotojų. EBPO tikisi, kad Kroatijoje artimiausiu metu bus
priimtas Akcinių bendrovių ir įmonių valdymo įstatymas, kuris leis
užtikrinti geresnį valstybės įmonių valdymą.
Pasaulio bankas – greitasis internetas šalyje pernelyg brangus
Pasaulio banko (PB) studija „Assesment of the Digital Market in
Croatia“ parodė, kad šviesolaidinis internetas yra pernelyg brangus
kroatiškoms algoms. Studijos išvada – šalies skaitmeninis sektorius
nėra brandus. Pagrindinis pajamų srautas gaunamas iš telefonijos, o
ne interneto paslaugų. Interneto prieiga atokesniuose vietovėse yra
prasta. Anot PB, viena iš santykinai silpno interneto prieinamumo ir
panaudojimo priežasčių yra šalies ekonominė galia.
Didėja žuvies eksportas
Pirmąjį 2021 m. ketvirtį Kroatijos žuvininkystės eksportas padidėjo
31%, palyginti 2020 m. Eksportuota 17 700 tonų žuvies ir jūros
gerybių už beveik 94 mln. eurų.
Pieno ir kiaušinių gamintojams šiemet padidintos ES išmokos
Šiemet ES finansavimas Kroatijai pagal Gyvūnų gerovės priemonę
padidintas 17 mln. eurų. Iš viso šiemet 1700 vartotojų bus išmokėta
29 mln. eurų, pernai išmokos siekė tik 12 mln. eurų.
„Podravka“ planuoja iki 2025 m. investuoti 670 mln. eurų į
veiklos modernizavimą

vise-zaposlenih-nagodisnjoj-razinifoto-20210618

https://hrportfolio.hr/
vijesti/ekonomija/du
g-opce-drzavekrajem-ozujka-91-3posto-bdp-a-65544

https://www.vecernji
.hr/vijesti/hrvatskistandard-56-slabijiod-njemackogkupovna-mocgradana-rasla-11502377
https://hr.n1info.com
/vijesti/oecdsveobuhvatan-zakono-drzavnimpoduzecima-jacatineovisnost-nadzora/
https://www.vecernji
.hr/biznis/svjetskabanka-brzi-internetpreskup-je-zahrvatske-place1496642

https://www.totalcroatianews.com/business/5
4162-croatia-sfisheries-exports-up31
https://hr.n1info.com
/biznis/proizvodacim
a-jaja-i-mlijeka-130milijun-kuna-visepotpora-iz-europskeunije/
https://novac.jutarnji.
hr/novac/aktualno/po
dravka-do-2025-

Viena didžiausių maisto prekių ir vaistų (Belupo) gamintojų
Kroatijoje ir regione „Podravka Group“ planuoja per ateinančius
penkerius metus investuoti apie 670 mln. eurų į gamybos, logistikos,
rinkodaros ir įsigijimų modernizavimą bei skaitmeninimą. Įmonė
birželį taip pat gavo 19,4 mln. eurų dotaciją iš ES fondų daržovių ir
vaisių apdirbimo gamyklai Kalnike modernizuoti.

godine-namjeravauloziti-oko-5milijardi-kuna15079584

JUODKALNIJA
Pirmąjį 2021 m. ketvirtį šalies BVP sumažėjo 6,4%
Ekonominė padėtis Juodkalnijoje toliau lieka neigiama. Po 7,5%
BVP kritimo paskutinį 2020 m. ketvirtį, šiemet realus BVP pirmąjį
2021 m. ketvirtį toliau mažėjo 6,4%, palyginti su tuo pačiu
laikotarpiu pernai.
Juodkalnija ketina atsisakyti anglimi kūrenamų elektrinių iki
2035 m.
Juodkalnija, Š.Makedonija, Albanija ir Kroatija prisijungė prie
„Powering Past Coal Alliance“ (PPCA), įsipareigojusios atsisakyti
anglimi kūrenamų elektrinių. Š.Makedonija įsipareigojo tą padaryti
iki 2027 m., Juodkalnija ir Albanija iki 2035 m., o Kroatija pažadėjo
konkrečią datą pranešti artimiausiu metu.

https://seenews.com/
news/montenegrosreal-gdp-declines64-yy-in-q1-table744619
https://seenews.com/
news/four-wbalkans-countriesjoin-powering-pastcoal-alliance-nmacedonia-to-exitcoal-by-2027746237

ŠIAURĖS MAKEDONIJA
Pasirašyta 70 mln. eurų vertės sutartis su Bulgarijos ir Turkijos
įmonėmis dėl saulės elektrinių statybų
Š.Makedonijos vyriausybė pranešė pasirašiusi sutartis su Bulgarijos
saulės energijos grupe „Solarpro Holding“ ir Turikijos „Fortis
Energy Electric“ dėl kelių fotovoltinių jėgainių statybų, kurių
bendra galia sudarys 100 MW. Bendra projektų vertė sudarys 70
mln. eurų. Daugiau detalių – nuorodoje.
Austrijos Erste bankas suteikė 51 mln. eurų paskolą vėjo
jėgainės projektui
„Erste Group“ suteikė 51 mln. eurų paskolą pirmajam privačiam
vėjo jėgainės projektui Š.Makedonijoje Bogoslovec vietovėje.
Paskola suteikta 17 metų laikotarpiui. Numatoma vėjo jėgainės galia
– 36 MW.

https://seenews.com/
news/n-macedoniainks-contracts-withbulgarias-solarproturkeys-fortis-for100-mw-solar-parkproject-744811
https://seenews.com/
news/erste-grouparranges-51-mlneuro-financing-forbogoslovec-windpark-in-nmacedonia-744904
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